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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-2

GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO3

DEL REI. Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, segunda-feira, às4

treze e trinta horas, na sala 3.14 do bloco C do Departamento de Ciências Naturais no Campus5

Dom Bosco, iniciou-se a sexta reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em6

Ecologia, do ano em curso, sob a coordenação da Profª. Tatiana Cornelissen, estando7

presentes os professores Letícia Maria Vieira, Andrey L. F. Castro e Iara Freitas Lopes e a8

representante discente Nathália Ribeiro Henriques. Nos informes a Profª Tatiana Cornelissen9

informou ao Colegiado sobre as despesas do curso de campo do PGE, realizado em outubro10

de 2015 na cidade de Itamonte, no valor total de R$3.100,00. Os professores que receberam11

diárias para custeio do curso de campo prestaram contas à Pro-Reitoria de Pesquisa através de12

formulário de viagem e despesas. Em seguida, informou-se sobre a aprovação na íntegra da13

proposta do PGE para o Edital de Insumos para Pesquisa da Reitoria da UFSJ, no valor de14

R$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) para aquisição de material de consumo. Segundo15

comunicação da secretaria executiva da PROPE, a aquisição do material deverá ser feita em16

dezembro do corrente ano. A professora Tatiana informou ainda sobre contato feito com a17

Assessoria Internacional da UFSJ em 11 de novembro à respeito do andamento da assinatura18

de convênios entre a UFSJ e INECOL/UMSNH. Informou-se ainda sobre memorando19

eletrônico enviado em 12 de novembro à PROGP solicitando contratação ou disponibilização20

de secretário (a) para o PGE. Até a data da reunião não houve resposta sobre esses21

memorandos. Continuando os informes, foi aprovado em Câmara de Pós-Graduação o novo22

Regimento da Pós-Graduação da UFSJ e foi aprovado no CONEP em novembro de 201523

nova Resolução à respeito de Estágio na Pós-Graduação. Em reunião de Câmara de Pós-24

Graduação ocorrida em 25 de novembro, foi informado que em 2016 haverá abertura de25

Edital de Professor Visitante para os Programas de Pós-Graduação da UFSJ e que a Editora da26

UFSJ iniciará funcionamento a partir de março de 2016. Informou-se também sobre Edital da27

FINEP para 2016, onde o foco da submissão de propostas será para laboratórios multi-28

usuários, que abriguem mais de um Programa de Pós-Graduação da Instituição. Continuando29

os informes, a professora Tatiana informou sobre a aquisição de 6 novos equipamentos de30

vídeo-conferência na UFSJ para apoio às defesas de mestrado e doutorado. Por fim, informou-31

se sobre futuras mudanças que ocorrerão no sistema POSGRAD com a migração para o32

sistema SIG, que deve se tornar SIG-acadêmico em 2016 e do Workshop de Avaliação dos33

Programas de Pós-Graduação da UFSJ que deve ocorrer em 11 de março de 2016, com a34
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presença de vice-presidente da CAPES e diretores de avaliação. O segundo ponto de pauta35

dizia respeito à aprovação da ata da 5a reunião de Colegiado PGE e esta foi aprovada e36

assinada pelos membros do Colegiado. O terceiro ponto de pauta dizia respeito à Ordem de37

Serviço 70/2015 da Reitoria e o Colegiado deliberou por não gravar as reuniões do PGE e38

registrar apenas em ata as reuniões. O quarto ponto de pauta se referia à aprovação das39

disciplinas a serem ofertadas no primeiro semestre de 2016. As disciplinas Fundamentos de40

Ecologia (30 horas, profa Tatiana), Biologia da Conservação (45 horas, professora Letícia),41

Ecologia Parasitária (30 horas, prof. André), Genética de Populações (45 horas, prof. Gabriel),42

Ecologia Molecular (45 horas, prof. Andrey e Iara), Introdução ao Comportamento Animal43

(45 horas, prof. Cristiano) e Ecologia de Ambientes Subterrâneos (45 horas, prof. Marconi)44

foram aprovadas e serão ofertadas. O Colegiado sugeriu adequação de calendário para as45

disciplinas “Genética de Populações”, “Introdução ao comportamento animal” e “Ecologia de46

ambientes subterrâneos” para atender ao calendário da Pós-Graduação da UFSJ e para evitar47

sobreposição de datas em caso de disciplinas condensadas. No espaço livre, os membros do48

Colegiado discutiram a necessidade de 1) discutir regras de credenciamento e49

descredenciamento de docentes do PGE, 2) definir regras para qualificação de mestrado e 3)50

definir e regimentar a atuação da comissão de seleção. Encerrando a reunião, a coordenadora51

Tatiana agradeceu a presença de todos e, para constar eu, Tatiana Cornelissen, lavrei esta Ata52

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, coordenadora do Programa de Pós-53

Graduação em Ecologia, e demais presentes na reunião. São João Del Rei, 30 de novembro de54

2015.55
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